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Vi ser till att 3FindIT är lätt att 
använda: Du kan schemalägga vårt 
Profiler-verktyg för att genomsöka ditt 
nätverk regelbundet. Varje sökning 
ger en detaljerad beskrivning av 
nätverksenheterna och vem som 
använder dem. Profiler-verktyget 
använder enheternas serienummer 
för att synkronisera den insamlade 
informationen mot Asset NG.

När verktyget synkroniserar enheterna 
automatiskt, rapporterar 3FindIT enheter 
som inte kunnat matchas och ser till, 
om möjligt, att de matchas. På så sätt blir 
enhetsrapporteringen en tjänst för att 
hitta enheter. Vi rapporterar avvikelserna 
och löser dem när så är möjligt. 
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Hjälp för att hantera förändring

Ett asset-register som berikas med 
verklig data visar:

•     Vilka enheter som används 
        och av vem.
•     Enheter som inte länkats till nätverket 

sedan någon tid.
•     Mjuk- och hårdvaruinformation för alla 

enheter.

       IT-teamet kan använda informationen 
för att:

•     Spåra vilka enheter som används och 
var de används.

•     Planera mjukvaruuppdateringar enligt 
individuella behov.

•     Förbereda utbytesenheter för 
användarna baserat på vad de 
använder för tillfället.

3FindIT är ett komplement till Asset NG, vår asset managementtjänst på nätet. 
3FindIT söker igenom nätet och samlar in information om hård- och mjukvara, 
förändringar rörande enhetens status eller avseende användar- och enhetsnamn. 
På så sätt har IT-teamet den detaljerade information de behöver för att kunna 
planera och hantera förändring.

Enheter kommer och går och de är inte alltid rätt registrerade i asset-registret. 
Även om det är viktigt att hålla registren uppdaterade, så är det också ett tråkigt 
rutinarbete som vi vet inte alltid utförs som det ska.

Korrekt enhetsinformation sparar både tid och pengar.

3FindIT
Utöka assetregistret
med realtidsdata

https://www.3stepit.com


Lägg real-data till asset-register
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Hållbar IT-livscykelhantering 
Vi tar till hand om världens teknik och tar därmed hand om världen. Vi hjälper våra kunder att hantera tekniken på ett 
hållbart, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Vår tekniklivscykelsmodell gör cirkulärekonomi till en verklighet.
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3FindIT-tjänsten kopplar ihop asset-registret till verkligheten

3FindIT har ett Profiler-
verktyg som söker 
igenom ditt nätverk 
för information om 
enheterna. Denna 
skärmbild visar 
rapporterad information 
för en bärbar dator: i det 
här fallet har enheten 
hittats på nätverket 
men är markerad som 
Oanvänd.

3FindIT-tjänsten finner 
lösningar till enheter 
i asset-registret som 
inte matchas till något i 
verkliga livet: t.ex. när en 
enhet som rapporteras 
av 3FindIT inte finns 
med i asset-registret, och 
omvänt , när en enhet 
finns i asset-registret inte 
ingår i rapporteringen

Beställ Demo

3FindIT:s genomsökning levererar en ansenlig 
mängd detaljinformation

https://www.3stepit.com
https://se.3stepit.com/content/demo-vara-it-tjanster

